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PENGANTAR 
 

Puji syukur, alhamdulillah pantas kita sampaikan kepada Allah SWT, bahwa 

hampir selama 3 tahun, proses perizinan pembukaan Program Studi Magister 

Manajemen pada Program Pascasarjana FEB UNIKI Bireuen, telah dapat 

disetujui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) 

Republik Indonesia atas rekomendasi Koordinator Kopertis Wilayah XIII Aceh 

(Saat ini disebut Lembaga Layanan Dikti), dan penilaian Badan Akreditasi 

Nasional (BAN-PT).  Sehingga, tepat sepekan Idul Fitri 1438 H/2017 M, telah 

keluar Surat Keputusan Menteri Ristek Dikti atas izin penyelenggaraan 

Program Pascasarjana Magister Manajemen (PPS-MM) FEB UNIKI.  Dan saat 

ini telah menerima mahasiswa sejumlah 5 angkatan (174 Mhs). Oleh karena 

itu, maka untuk penerimaan mhs angkatan-VI dan seterusnya, yang akan 

dimulai Bulan Maret 2020 mendatang, disusun kembali revisi buku pedoman 

akademik untuk mahasiswa-dosen PPS-MM FEB UNIKI ini. 

Pedoman akademik ini merupakan suatu hal yang penting untuk: 1). 

Pedoman mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar sampai proses evaluasi; 2). Sebagai perangkat akademik bagi 

terjaminnya proses dan kegaitan akademik, yang pada gilirannya untuk 

peningkatan mutu pendidikan. Lebih lanjut, akan disusul dengan buku 

pedoman lainnya, seperti Buku Pedoman Penyusunan Tesis, Modul 

Matrikulasi, dan lain-lain yang dianggap perlu. 

Besar harapan kami, agar tersedianya buku ini diharapkan proses belajar 

mengajar lebih siapa dan berjalan baik, atmosfer akademik lebih kondusif, 

sehingga hasil capaian pembelajaran lebih optimal. 

Ucapan terimakasih, kami sa-paikan kepada Tim penyusun buku pedoman 

akademik ini sehingga menjadi bacaan dan pedoman yang berguna bagi calon 

mahasiswa PPS-MM FEB UNIKI. 
 

Bireuen, 02 Maret 2020 

Pembina Yayasan kebangsaan 

 

Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si 
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1.  Sekilas FEB UNIKI 

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) merupakan salah satu 

perguruan tinggi pada Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan 

Tinggi (Riset Dikti), dilingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

(LLDIKTI) Wilayah XIII Provinsi Aceh.  UNIKI ini lahir pada 30 April 2019 

berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 

342/KPT/I/2019.  Yang merupakan mengembangan dari Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan, yang telah ada di kota 

Bireuen sejak tahun 2008.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dibawah naungan Universitas 

Islam Kebangsaan Indonesia, Yayasan Kebangsaan Bireuen–Aceh.  

Yayasan yang berdiri tanggal 12 Muharram 1428H, bertepatan dengan 

31 Januari 2007 M, dipimpin oleh Hj. Nuryani Rachman, S.Pd sebagai 

Ketua Yayasan, dan Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si sebagai Ketua 

Pembina Yayasan. Pendiriannya melalui Akte Notaris Tri Yuliza, SH 

No: 89/2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum 

dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1684.AH.01.02 

tertanggal 25 April 2008.  

FEB UNIKI memiliki 3 program studi yakni S1. Manajemen, S1. 

Akuntansi dan S2 Magister Manajemen.  Sejak berdiri hingga tahun 

2020 ini, PPS MM FEB UNIKI telah menerima mahasiswa sejumlah 5 

angkatan yakni 174 mahasiswa, dan telah meluluskan 10 orang 

alumninya.  

Program Pascasarjana Magister Manajemen yang telah berdiri 

sejak tahun 2017 melalui SK Menristekdikti No. 369/KPT/I/2017, 

memiliki Nomenklatur yang mengacu pada Permendikbud No. 154 
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tahun 2014 dan surat edaran Direktur Pembelajaran dan 

Kemahasiswan tanggal 2 Februari 2015.  Sehinga Program Studi 

pada Pascasarjana FEB UNIKI adalah PS Magister (S-2) Manajemen 

dengan kode 81.60302 dan bergelar M.M.  Dengan demikian PS ini 

berlevel – 8 sesuai Standart Nasional Perguruan Tinggi dengan 

Kurikulum KKNI (Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012), dengan 

jenis program studi adalah akademik dan rumpu ilmunya adalah 

terapan sesuai dengan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 

 

1.2.  Visi, Misi dan Tujuan PPS-MM 

Visi PPS-MM FEB UNIKI: 

“Tahun 2030 menjadikan Program Studi Magister Manajemen yang 
profesional, unggul, enterpreunership, dan islami di bidang 
pendidikan Manajemen Profesional dalam menciptakan SDM yang 
bermutu untuk mendukung daya saing di Provinsi Aceh”. 

Misi PPS-MM FEB UNIKI: 

1. Menyelenggarakan tata kelola PS yang profesional dan luwes 
secara akuntabel, responsif dan efektif, sehingga dapat 
meningkatkan akses, relevansi, dan mutu PS untuk 
menghasilkan SDM yang berkualitas; 

2. Menghasilkan lulusan dengan kemampuan Iptek dan inovasi 
untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi, dengan 
mengedepankan penalaran, keterampilan dan etika pergaulan 
yang islami dengan berbasis kompetensi; 

3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran Manajemen Terapan yang 
Profesional, bermutu dan berorientasi pada kearifan lokal 
berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. 
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4. Mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan, 
untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih 
optimal untuk mewujudkan daya saing. 

 

Tujuan PPS-MM FEB UNIKI: 

a) Menghasilkan manajemen tata kelola PS yang luwes, 
profesional, inovatif dan efektif, sehingga memudahkan sistem 
pembelajaran dan penerapannya dengan dukungan teknologi 
informasi. 

b) Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya, baik  
secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa 
kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan 
teknologi informasi; 

c) Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi 
sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif 
dalam menghadapi persaingan,  dan peduli terhadap 
lingkungan; 

d) Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan 
menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu 
berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara. 

e) Menjalin kerjasama, kemitraan secara kelembagaan dan 
personal, untuk melahirkan daya saing dan keberlanjutan PS ke 
depan. 

 

1.3. Manfaat PS-MM FEB UNIKI 

a). Manfaat terhadap masyarakat dan dunia industri: 

Berpijak dari beberapa misi program studi Magister Manajemen ini, 

yang mengarahkan Program Magister Manajemen FEB UNIKI 

memiliki program yang dapat meningkatkan kemampuan meneliti, 

menganalisis dan memecahkan masalah dalam bidang Manajemen 
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Keuangan, Pemerintahan, dan Kewirausaahan dengan wawasan 

bisnis yang visioner bersumberkan pada menguasaan IPTEK, 

sehingga menciptakan kemandirian dan membudayakan jiwa 

intrapreneur dan entrepreneur, dimana peserta program mampu 

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki secara aktif dan 

efisien, baik yang terlibat di sektor dunia usaha, industri, maupun 

birokrasi (pemerintahan) dengan produktivitas tinggi, berdaya 

saing tinggi (cooperative and competitive advantage) dan 

memberikan hasil yang bernilai tambah tinggi.  Hal ini, pada 

gilirannya akan membawa manfaat yang sangat signifikan bagi 

stakeholder di daerah (lokal), provinsi Aceh dan masyarakat 

Indonesia.  

Di samping itu, program studi ini juga akan membawa manfaat 

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan 

kecerdasan akademis maupun pragmatis dalam menghadapi 

perkembangan kebutuhan hidup dan pekerjaan di era pasar bebas 

dan global, termasuk organisasi modern saat ini dan mendatang.   

Pekerjan profesional dalam organisasi masyarakat dan dunia 

industri, tuntutan Akuntabilitas dan dalam bidang pelayanan umum 

yang prima (excellent) semakin hari semakin meningkat, dengan 

demikian costumer satisfaction dengan sendirinya akan lebih 

meningkat.Oleh karena itu, program pendidikan ini, selain bersifat 

akademik, juga lebih menekankan pada penciptaan kemampuan 

profesional di bidang manajemen (baik orgainisasi, bisnis, dan 

manajemen keuangan). Disamping itu para lulusan dapat mening-

katkan tata pamong di lingkungan pemerintah baik ditingkat Kota/ 

Kabupaten, provinsi bahkan nasional, dalam ikut memajukan SDM 

bidang Manajemen di Indonesia. 
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b). Manfaat terhadap bangsa: 

Dengan kualifikasi lulusan yang berinisiatif dan responsif terhadap 

masyarakat baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional, yang  

berorientasi pada aktivitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, sehingga akan memberikan pengaruh kepada 

peningkatan kualitas organisasi, kualitas kebutuhan hidup, ataupun 

kualitas pelayanan publik yang lebih baik.  Karena didasarkan pada 

kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk 

memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan 

berbangsa, baik ini terjadi pada kalangan institusi pemerintah, 

publik, dan dunia usaha secara global. Di samping itu, proses 

kerjasama dengan berbagai pihak, dapat membantu profesi 

pelaksananpekerjaan manager dan administrasi manajemen publik 

yang  lebih profesional dan berkualitas. 

Demikian pula menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

atau Asean Economic Community-2015. Dalam menghadapi kondisi 

tersebut maka lembaga pendidikan sebagai institusi yang berperan 

menyiapkan sumberdaya manusia,  khususnya lembaga pendidikan  

tinggi harus cepat merespon perubahan yang ada. Selain itu juga 

perguruan tinggi telah berubah paradigma dari Learning University, 

ke Research University dan menuju kepada Enterpreneurial 

University. Tentunya hal ini, akan membawa dampak pada berbagai 

bidang khususnya di bidang SDM. Untuk itu dibutuhkan perhatian 

serius terhadap upaya penyiapan SDM.  Pengalaman di berbagai 

negara menunjukkan bahwa daya saing global sangat tergantung 

pada dukungan pemerintah baik di tingkat daerah maupun 

nasional, karena itu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan 

sektor korporasi. Melalui pengembangan kualitas SDM diharapkan 

akan dapat meningkatkan daya saing bangsa secara keseluruhan. 
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c). Manfaat terhadap Negara: 

Sebagai sebuah ilmu, manajemen memiliki manfaat tersendiri bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Di antaranya, segala sesuatu 

yang dibutuhkan manusia akan bisa diatur dengan baik. Misalnya, 

kebutuhan terhadap organisasi, usaha bisnis, kesehatan, gaya 

hidup, dan pekerjaan. Penerapan ilmu manajemen dalam 

kehidupan bernegara ini akan sangat bermanfaat. Karena segala 

sesuatunya bisa diatur dengan baik melalui ilmu manajemen. 

Dengan ilmu manajemen tentu ada dampak yang akan terjadi pada 

kehidupan manusia. Karena dalam manajemen adanya solusi untuk 

komunikasi, kesepakatan, dan komitmen yang jelas di antara 

masyarakat atau komunitas untuk mencapai tujuan dalam 

berbangsa dan bernegara atau dalam mengambil kebijakan 

tertentu.Dewasa ini, ilmu manajemen terus mengalami perkemba-

ngan. Hal itu yang kemudian mendorong PPS-MM FEB UNIKI 

Bireuen untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah yang 

modern dan terapan, bertujuan untuk pengembangan ilmu penge-

tahuan, khususnya di bidang manajemen.   
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II. KEUNGGULAN PPS-MM FEB UNIKI 

 
2.1. Kemampuan SDM, Sarana dan Prasarana: 

a. Yayasan memiliki dosen tetap untuk mengelola dan menyeleng-

garakan pendidikan Pascasarjana Magister Manajemen dengan 

jenjang Doktor bidang Ekonomi, Human resources (Manajemen 

SDM) dan Entreprenuership), sebanyak 8 orang, dan yang 

sedang menyelesaikan studi S-3 sebanyak 2 orang.  

b. PPS MM FEB UNIKI telah bekerja sama dengan Universitas 

Pasundan Bandung, Universitas Almuslim Bireuen, Unsyiah 

Banda Aceh, dan Unimal Lhokseumawe serta Pemerintah 

Daerah, untuk membantu kegiatan akademik dalam proses 

belajar mengajar, sebanyak 4 (empat) orang, baik Doktor bidang 

Ilmu Ekonomi, MSDM, Ekonomi Kerakyatan, bidang Ekonomi 

Politik, serta bidang IT.   Mereka adalah Dosen senior dari 

Pascasarjana Unsyiah, Unpas, dan Unimal yakni Prof. Dr. Afridar, 

SE, M.Si, Prof. A. Hadi Arifin, SE., M.Si,  Dr. Ishak Hasan, SE., 

M.Si., Dr. Amri ZA, SE., M.Si., Dr. Mariyudi, SE., M.Si, dan lain-

lain. 

c. Yayasan, saat ini telah menyediakan sarana prasarana untuk 

PPS-MM, yaitu: kantor Program Studi, ruang akademik,  5-ruang 

kuliah (berkapasitas masing-masing 30 orang), 1 ruang 

seminar/konferensi, Lab. Komputer aplikasi dan pengolahan 

data, ruang hotspot internet (kapasitas 10 komputer), Perpusta-

kaan Bersama, Mushalla bersama, Kantin, Mess Kampus, dan 

alat penunjang pembelajaran lainnya yang telah memenuhi 

persyaratan minimum (seperti infocus, Laptop, Audio, Tape 

Recorder, Camera, AC, CCTV, dll). 
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2.2. Kemampuan Penerimaan Mahasiswa dan Menghasilkan 

Lulusan 
 

a. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) atau menerima setiap semester tahun akademik. Dimulai 

angkatan-I pada bulan Juli-Agustus 2017 (telah menerimana 58 

mahasiswa / 3-Unit), angkatan-II ;  November 2017-januari 2018 

(telah menerima 28 mhs) dan angkatan-III; Juni – Agustus 2018 

(telah menerima 47 mahasiswa), dan angkatn-IV pada 

Desember 2018-Januari 2019 (32 mahasiswa), dan Angkatan V 

pada Bulan September 2019 (38 Mahasiswa). 

b. Menerima calon mahasiswa lulusan S-1 dan D-IV dari semua 

program studi. 

c. Membuka kelas Reguler maupun Non-Reguler (Eksekutif). 

d. Kegiatan proses belajar mengajar dapat menggunakan 2 lokasi 

kampus, yakni Kampus Induk Kebangsaan Jl. Medan – Banda 

Aceh, Desa Blang Bladeh Bireuen, dan Kampus Lhokseumawe 

(PSDKU) daerah Sp. Elak Alue Awe Lhokseumawe. 

e. Lama studi selama 4 (Empat) semester, dapat diselesaikan 

selama 20 bulan. 

f. PPS MM FEB UNIKI menyediakan fasilitas test-Toefl dan 

publilkasi jurnal sendiri (OJS Kebangsaan, OJS Indomera Jurnal 

Magister Manajemen, OJS Ekonomika Almuslim, dan lainnya). 

g. Berdasarkan studi banding dan pelacakan pasar kerja, serta 

potensi institusi juga meninjau potensi daerah, maka PPS 

Magister Manajemen FEB UNIKI, mengarahkan pada rumpun 

ilmu terapan dengan pendidikan profesional pada penguatan 

bidang Manajemen SDM pada pemerintahan, organisasi dan 
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dunia usaha, Manajemen Pendidikan, serta membangun 

motivasi dan jiwa kewirausahaan pada lulusan. 

h. PPS-MM ini juga mendapat dukungan atau rekomendasi mulai 

dari Kopertis Wilayah XIII Aceh (Saat ini bernama Lembaga 

Layanan Dikti),  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Institusi 

Pendidikan Tinggi Baik Negeri dan swasta di Aceh. 
 

2.3. Kemampuan Manajemen, dan Sistem Informasi Manajemen: 
 

Institusi FEB UNIKI Bireuen, berdasarkan penilaian Akreditasi 

Institusi dan Akreditasi Prodi yang lalu, dianggap telah menjalankan 

manajemen Institusi yang wajar.  Dan dinilai telah memiliki 

perangkat teknologi untuk menjalankan sistem informasi 

manajemen.  Hal ini, tampak dengan pemberdayaan website, 

internet hotspot, media jurnal institusi, sistem informasi akademik 

dan kemahasiswaan yang terintegrasi secara online, sistem 

informasi perpustakaan secara online, transaksi akademik yang 

dilakukan secara online, serta pendaftaran mahasiswa baru juga 

telah dapat dilakukan secara online pada UPT Pusikom (pusat 

Informasi dan Komunikasi berbasis IT). Media informasi yang dapat 

digunakan:   1). Website :   http://uniki.ac.id 

       www.ptkb-aceh.ac.id 

       ppsmm.ptkb-aceh.ac.id 

 2). Blog :  ppsmm.stiekebangsaan.wordpress.com 

 3). email  :  psmm.uniki@gmail.com 

 4). Jurnal  :  jurnal.uniki.ac.id dan  

      Jurnal.ptkb-aceh.ac.id 
 

2.4. Kompetensi Lulusan: 

1) Mempunyai kemampuan mengembangkan, memutakhirkan dan 

mensosialisasikan IPTEKS khususnya dalam bidang ilmu Manajemen, 

http://uniki.ac.id/
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dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode kaidah 

ilmiah disertai ketrampilan penerapannya. 

2) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan dibidang 

manajemen dan pengelolaan organisasi serta pengembangan model 

kewirausahaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan 

berdasarkan kaidah ilmiah, hasil penelitian dan PKM, serta 

menghasilkan karya-karya ilmiah unggulan di bidang keahliannya. 

3) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesio-nalnya 

dalam bidang manajemen menurut spesialisasi di bidang-nya yang 

tercermin pada ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan 

tinjauan, kepaduan masalah dan kedalaman pemecahannya. 

 

2.5. Konsentrasi Program: 

1). Manajemen Sumber Daya Manusia; 

2). Manajemen Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif. 

3). Manajemen Pendidikan 
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III.KURIKULUM 
 

3.1. Jumlah Beban Studi 

1. Jumlah beban studi yang harus ditempuh untuk mencapai 
Magister Manajemen : 44 SKS, terdistribusi dalam 4 semester : 
Semester-1: 12 SKS  :  4 Mata Kuliah 
Semester-2: 12 SKS  :  4 Mata Kuliah 
Semester-3: 14 SKS  :  5 Mata Kuliah 
Semester-4 :  6 SKS  :  Tesis 

2. Susunan mata kuliah terdiri atas : 
24 SKS Mata Kuliah Keahlian Manajemen,  
14 SKS Mata Kuliah Keahlian Konsentrasi, dan  6 SKS Tesis 
 

3.2. Distribusi Mata Kuliah per-Semester 

Sem Mata Kuliah Konsentrasi 
I Teori dan Perilaku Organisasi Wajib Semua Konsentrasi 

  Ekonomi Manajerial Wajib Semua Konsentrasi 

 Statistika Wajib Semua Konsentrasi 

  Manajemen SDM  Wajib Semua Konsentrasi 

II Metode Penelitian Manajemen Wajib Semua Konsentrasi 

  Manajemen Pemasaran Wajib Semua Konsentrasi 

  Manajemen Operasional Wajib Semua Konsentrasi 

 Perencanaan SDM * Konsentrasi MSDM  

 Kewirausahaan * Konsentrasi Man. Kewirausahaan 

 Perencanaan Pendidikan *  Konsentrasi Man Pendidikan 

III Manajemen Kinerja * Konsentrasi MSDM 

 Perencanaan dan Simulasi Bisnis * Konsentrasi Man. Kewirausahaan 

 Manajemen Tenaga Kependidikan* Konsentrasi Man Pendidikan 

 Manajemen Keuangan Wajib Semua Konsentrasi 

 Budaya Organisasi Wajib Semua Konsentrasi 

 Manajemen Strategi  Wajib Semua Konsentrasi 

 Seminar Manajemen SDM  * Konsentrasi MSDM  

 Seminar Manajemen Pendidikan * Konsentrasi Man Pendidikan 

 Seminar Manajemen Kewirausahaan*  Konsentrasi Man. Kewirausahaan 

IV Tesis Wajib Semua Konsentrasi 
Catatan: * Konsentrasi (Manajemen SDM, Manajemen Pendidikan,  
                    Manajemen Kewirausahaan) 
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3.3. Mata Kuliah Pra Pasca (Matrikulasi) 
 

Semua calon mahasiswa PPS-MM FEB UNIKI, sebelum menjadi 

mahasiswa, wajib mengikuti kuliah pra Pasca atau Matrikulasi, 

dengan ketentuan: 

1). Calon mahasiswa yang berasal atau lulusan S-1/D.IV 

Fakultas/Jurusan Ekonomi, dikenakan 1 (satu) mata kuliah 

Matrikulasi, yakni : Bahasa Inggris plusToefl. 

2). Calon mahasiswa yang berasal atau lulusan S-1/D.IV 

Fakultas/Jurusan Non-Ekonomi, dikenakan 3 (tiga) mata 

kuliah Matrikulasi, yakni : Bahasa Inggris plus Toefl, 

Pengantar Ekonomi, dan Pengantar Manajemen. 

3). Matrikulasi berlangsung selama 1 bulan, setiap mata kuliah 

berlangsung 4 kali tatap muka. 
 

Mata Kuliah Pra Pasca (Matrikulasi) Jumlah Pertemuan 
Bahasa Inggris plus Toefl  4 x 
Pengantar Ekonomi 4 x 
Pengantar Manajemen 4 x 
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3.4. Mata Kuliah dan Capaian Visi Keilmuan 
 

No. Nama Mata Kuliah  Capaian Visi Keilmuan 

1 Teori Organisasi 

1 
2 
 
 

3 
 
 
 

4 

Memahami organisasi sebagai suatu sistem  
Memahami dampak lingkungan eksternal  ter-
hadap organisasi dan bagaimana organisasi 
dapat mempengaruhi lingkungan eksternal  
Memahami disain, teknologi, struktur, proses, 
politik dan budaya dalam organisasi dapat 
mempengaruhi kinerja dan perilaku manusia  
di dalam organisasi.  
Untuk menerapkan konsep‐konsep dalam teori 
organisasi dalam berbagai situasi pengambilan 
keputusan yang menyangkut manajemen sum- 
berdaya manusia organisasi.  
 

2 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia 

1 
 
 

2 

Memahami teori dan konsep Manajemen SDM, 
yang berkaitan dengan fungsi manajerial dan 
operasional dalam Manajemen SDM, dan 
Mampu mengaplikasikan konsep-konsep tsb 
dalam kasus-kasus terkait. 

3 Ekonomi Manajerial 
1 
2 

Mengenal / dapat menerapkan metode serta 
Teknik  utk pengambilan keputusan yg optimal 

4 Statistika 

1 
 
 

2 

Menguasai konsep, dasar, prinsip, tujuan, 
kegunaan, dan macam-macam statistika dalam 
penelitian manajemen SDM dan dalam bisnis.  
Menguasai teknik analisis data dalam 
penelitian MSDM, bisnis dan mampu memilih 
uji statistik yang sesuai baik dengan 
menggunakan test statistik parametrik maupun 
non parametrik, dan penggunaan software 
aplikasi SPSS, e-views, SEM, dan lainnya.  
 

5 
Manajemen 
Keuangan 

1 Mampu menganalisis masalah pengelolaan 
keuangan perusahaan secara efektif, dan 
membuat rencana strategi untuk melindungi 
per-usahaan dari kerugian transaksi keuangan 
international berdasarkan hasil analisis, serta 
menyajikannya sesuai fakta dan norma. 
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6 
Manajemen 
Operasional 

1 
 
 
 

2 

Mampu memahami dan membahas perkemba-
ngan terbaru, permasalahan  atau  isu  penting 
dalam manajemen operasional di Indonesia  
dan Internasional. 
Memahami konsep dan fungsi-fungsi manaje-
men, melakukan analisis kasus dan jurnal 
empiris (identifikasi masalah, analisis situasi, 
tinjauan teoritis dan rekomendasi solusi masa-
lah) untuk memecahkan persoalan-persoalan 
yang ber-kaitandenganma-najemenoperasional 
 

7 
Manajemen 
Pemasaran 

1 
 
 

2 

Memahami falsafah, konsep, dan alat analisis 
Pemasaran dan menerapkan pada masalah ma-   
najerial perusahaan di bidang pemasaran.  
Mengidentifikasi kesempatan pemasaran dan 
mengembangkan strategi pemasaran.  
 

8 
Metode Penelitian 
Manajemen & 
Keuangan 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

Peserta dapat menjelaskan konsep, karakteristik 
dan teknik metode ilmiah, alamiah, penelitian 
dan pengembangan serta dapat mengimple-
mentasikannya pada penelitian ilmiah, bidang 
manajemen organisasi, pemerintahan, pendidi-
kan, dan kewirausahaan dan penelitian berjenis 
pengembangan 
Metode kualitatif dan kuantitatatif 
 

9 
Entrepreneurship 
/Kewirausahaan 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

6 
 

Mampu mengetahui karakter dan ciri-ciri umum 
wirausahawan dan proses kewirausahaan  
Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi 
peluang  
Mampu mengetahui inovasi dan prinsip kreati-
fitas dalam pengembangan produk atau usaha  
Mengetahui model bisnis dan pengembangan 
strategim serta mengetahui konsep pengem-
bangan bisnis dan strategi exit  
Mampu mengetahui bentuk-bentuk sumber 
pendanaan  
Mampu menganalisa kelayakan usaha dan 
perencanaan bisnis  
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10 
Perencanaan Sumber 
Daya Manusia 

1 
 
 

2 

Menguasai dan mampu untuk merancang dan 
mendesain model-model perencanaan sumber 
daya manusia dan  
Mampu membuat model-model pelatihan dan 
pengembangan sumber daya manusia dalam 
kehidupan praktis di lapangan. 
 

11 Budaya Organisasi 

1 
 

2 

Memahami pentingnya budaya organisasi 
dalam organisasi bisnis dan organisasi publik 
serta Memahami konsep-konsep budaya 
organisasi secara komprehensif. Selanjutnya 
dapat menerapkan konsep, model dan 
implementasi budaya organisasi terhapap tata 
keloladan pengembangan organisasi modern. 

 
12 

Manajemen Kinerja 

1 
2 
 

3 
4 
5 
 
 

6 

Dapat memahami konsep dasar manajemen  
Dapat menjelaskan prinsip tugas dan tanggung 
jawab manajemen  
Dapat menerangkan konsep kinerja  
Dapat menjelaskan manajemen kinerja  
Dapat mempraktekan alur sistem manajemen 
kinerja dan mengendalikan kendala-kendala 
manajemen kinerja  
Dapat menerapkan prosedur manajemen 
kinerja. 
 

13 Manajemen Strategi 

1 
 
 
 

2 
 

Untuk membuktikan, menanyakan dan meng-
evaluasi semua aspek internal dan eksternal 
perusahaan, mengevaluasi kemampuan peru-
sahaan untuk berhadapan dengan rivalnya, dan  
Mengasah keterampilan dalam memformulasi-
kan serta mengeksekusi strategi perusahaan. 
Lebih dari itu, mahasiswa juga belajar untuk 
mengembangkan “power of managerial 
judgment” pada level manajemen puncak. 
 

14 Seminar Manajemen 

1 
 
 

2 
 

3 

Mengkritisi kehadiran dan dampak dari masya-
rakat pengetahuan dan globalisasi terhadap 
MSDM.  
Memahami penerapan dan strategi membu-
dayakan systems thinking dalam MSDM.  
Mengembangkan pengelolaan MSDM strategis 
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4 
 
 

5 
 

 
 

 
6 

dalam meningkatkan kinerja organisasional.  
Mengevaluasi dan mengembangkan penerima- 
an dan  penerapan e-HRM, di antaranya dalam 
pemenuhan kebutuhan SDM.  
Mengevaluasi pendekatan pengaturan kerja 
dari luar kantor dan flextime dalam 
mendukung kinerja SDM. Mengevaluasi dan 
mengembangkan action learning dan action 
research dalam meningkatkan kapabilitas SDM 
Membedakan pengelolaan MSDM berdasarkan 
karakteristik generasi.  
 

15 Tesis 

1 
 

2 

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang 
profesional dan Berjiwa kewirausahaan 
Mampu member sumbangan pemikiran dalam 
bidang manajemen kepada pihak organisasi/ 
instansi/pemerintahan dan dunia bisnis 
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IV. PERATURAN AKADEMIK 
 

4.1.  Sistem Pengajaran dan Konsentrasi 

 Kegiatan Pembelajaran di Program Program Pascasarjana 

Studi Magister Manajemen (PPS-MM) FEB UNIKI dilakukan 

melalui Sistem Kredit Semester (SKS), dengan jumlah (total) 

sks yang ditempuh adalah 44 SKS, termasuk Tesis.  Untuk 2 

tahun pertama ini (2017-2019), PPS-MM membuka 2 (dua) 

konsentrasi (keahlian), yakni Konsetrasi Manajemen 

Sumberdaya manusia (dalam organisasi dan pemerintahan, 

manajemen pendidikan), dan konsentrasi Kewirausahaan 

dan Ekonomi kreatif.  Dan tahun berikutnya ditambah 

konsentrasi Manajemen Pendidikan.  Dan program tahun 

akademik 2020/2021 mernacang konsentrasi Manajemen 

Teknologi. 

 Tahun akademik pada PPS-MM FEB UNIKI disesuaikan 

dengan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Bagian 

Akademik FEB UNIKI, dimulai sekitar awal bulan agustus 

dan diakhiri pada bulan juni tahun berikutnya. Di setiap 

tahun akademik dibagi menjadi dua semester yaitu 

semester ganjil dan semester genap. Setiap semester 

berlangsung, antara 12 hingga 14 minggu.   

 Waktu yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa PPS-

MM (S-2) FEB UNIKI Bireuen untuk menyelesaikan studinya 

dapat ditempuh selama 3 semester perkuliahan tatap muka 

dan praktik, dan 1 semester tugas akhir, dirancang 

mahasiswa dapat menyelesaikan studi 20 bulan, dan 

diharapkan maksimal 2 tahun dengan jumlah sks 44. 
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 Kelompok mata kuliah PPS-MM FEB UNIKI terdiri atas 2 

Kelompok, yakni Mata Kuliah Keahlian Manajemen (MKKM) 

dan Mata Kuliah Keahlian Konsentrasi (MKKK). 

 Kelompok MKKM, pemberian mata kuliah yang relevan 

untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan  

kompetensi keilmuan manajemen atas dasar keunggulan 

kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program 

studi bersangkutan (Magister Manajemen). 

 Kelompok MKKK, pemberian mata kuliah relevan, 

bertujuan untuk memperkuat keahlian khusus pada bidang 

manajemen tertentu yang dipilih mahasiswa, sesuai dengan 

keunggulan kompetitif dan komparatif yang diharapkan. 
 

4.2. Sistem Penilaian Pembelajaran 

1). Sistem Penilaian capaian pembelajaran 

Pada hakikatnya evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran, 

dilakukan dari 3(tiga) sisi, yakni : 

(i).   Kehadiran Perkuliahan Mahasiswa 

Penilaian hasil belajar mahasiswa, hanya dapat dilakukan 

jika tingkat kehadiran sebagai berikut: 

a. Seluruh kehadiran di hitung dari jumlah efektif dalam 

satu semester 

b. Mahasiswa bisa di lakukan evaluasi dan penilaian hasil 

pembelajarannya bila jumlah kehadirannya minimal 70% 

dari jumlah  kuliah efektif 

(ii).  Kehadiran Dosen memberikan perkuliahan, yakni minimal 

12 minggu dan maksimal 14 minggu setiap mata kuliah per 

semester. 

(iii).  Hasil Evaluasi Penugasan dan Ujian: 
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 PPS-MM menerapkan 3 (tiga) sistem penilaian untuk 

evaluasi hasil capaian pembelajaran, yakni : 

a). Sistem Ujian Penuh, yaitu penilaian dan evaluasi hasil 

pembelajaran melalui Ujian Tengah Semester (UTS), dan 

Ujian Akhir Semester (UAS), dan jika diperlukan 

diadakan ujian praktik.  Mata kuliah yang menggunakan 

sistem ini seperti Statistika, dan Manajemen Keuangan.   

 Dengan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 

10% Kehadiran kuliah, 40% UTS, dan 50% UAS. 

b). Sistem Kombinasi (penugasan dan Ujian), yakni hasil 

pembelajran mahasiswa, di evaluasi melalui pemberian 

tugas makalah/karya tulis, dan Ujian Tulisan (UAS).  

Sistem ini dapat digunakan untuk penilaian (evaluasi 

hasil belajar) mata kuliah, seperti Kewirausahaan, dan 

Perencanaan MSDM.  

 Dengan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 

10% Kehadiran, 30% Tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. 

c). Sistem Penugasan Penuh, yaitu penilaian dan evaluasi 

hasil pembelajaran dengan memberikan tugas individu, 

dan tugas kelompok.  Tugas yang diberikan berupa studi 

kasus, membuat karya tulis/makalah, dan tugas 

presentasi. Sistem ini dapat diterapkan untuk mata 

kuliah seperti Seminar Manajemen, dan Metode 

penelitian manajemen.  

 Dengan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 

10% Kehadiran, 40% Tugas individu, dan 50% Tugas 

Kelompok. 
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2). Penilaian Hasil Belajar 

Pemberian nilai untuk setiap mata kuliah, menggunakan 7 

(Tujuh) kategori, terhadap nilai akhir mahasiswa, yakni 

dinyatakan dengan nilai kuantitatif atau nilai huruf, sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1. Nilai Akhir Capaian Pembelajaran 

Nilai Akhir Huruf Mutu Nilai Bobot 

≥ 90,00  A 4,00 

80,00 – 89,99 A- 3,75 

75,00 – 79,99 B+ 3,50 

75,00 – 79,99 B 3,00 

70,00 – 74,99 B- 2,75 

65,00 – 69,99 C+ 2,50 

< 65,00 TL 0 
               TL = Tidak Lulus (Gagal) 
    Nilai C+ : lulus bersyarat, maksimal hanya 2 mata kuliah. 

 

Perhitungan IP (Indek Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi 

Akademik). 

a. Setiap akhir semester mahasiswa akan memperoleh 

Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa prestasi 

mahasiswa dalam semester yang baru selesai. 

Perhitungan hasil prestasi mahasiswa ditentukan oleh 

penilaian capaian pembelajaran, berdasarkan sistem 

yang dipakai setiap mata kuliah yang diambil pada 

setiap semester; 

b. Hasil penjumlahan nilai setiap mata kuliah untuk tiap 

semester disebut indeks prestasi semester (IP) dan 

untuk seluruh semester yang telah diikuti disebut 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 
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c. Contoh perhitungan IP Semester-1:  (Tabel 2) 
No Mata Kuliah SKS NH NB SKSxNB 

1 Teori Organisasi 3 A 4,00 12,00 

2 Ekonomi Manajerial 3 B+ 3,50 10,50 

3 Statistika 3 B 3,00 9,00 

4 Manajemen SDM  a,b 3 B+ 3,50 10,50 

Jumlah : 12  42,00 

IP Semester-1 : 42,00/12 = 3,50 

 

3). Evaluasi Keberhasilan Studi 

Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk dapat 

mengetahui dan menentukan keberhasilan studi mahasiswa 

pada jangka waktu atau semester tertentu. 

a. Evaluasi setiap semester dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi (IP), yang dilakukan setelah menyelesaikan 

program setipa semester, maka terdapat 3 (tiga) evaluasi 

ini, yakni berdasarkan IP Sem-1, IP Sem-2, dan IP Sem-3. 

b. IP Sem-1, hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada 

semester-1.  Untuk menempuh semester-2, maka disyarat 

kan bahwa Nilai IP Sem-1 ≥ 3,00.  Apabila tidak tercapai, 

maka mahasiswa harus mengulang/perbaikan mata kuliah 

yang bernilai “C+”.Pengulangan/perbaikan tersebut diatur 

tersendiri oleh akademik, dan mahasiswa dikenakan biaya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. IP Sem-2, hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada 

semester-2.  Berdasarkan kumulatif  dari IP Sem-1 dan IP 

Sem-2, diperoleh Indeks Prestasi Kumulatif tahun 

pertama (IPK2). Untuk dapat menempuh semester-3, 

maka disyaratkan bahwa Nilai IPK1 ≥ 3,00.  Apabila tidak 

tercapai, maka mahasiswa harus mengulang/perbaikan 

mata kuliah yang bernilai “C+”.Pengulangan/perbaikan 
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tersebut diatur tersendiri oleh akademik, dan mahasiswa 

dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. IP Sem-3, hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada 

semester-3.  Berdasarkan kumulatif dari IP Sem-1, IP Sem-

2 dan IP Sem-3, diperoleh Indeks Prestasi Kumulatif Akhir 

Semester-3 (IPK3). Untuk dapat menempuh semester 

Akhir (Sem-4), maka disyaratkan bahwa Nilai IPK3 ≥ 3,00. 

Dan jumlah SKS yang telah lulus 36 SKS. Apabila tidak 

tercapai, maka mahasiswa harus mengulang/perbaikan 

mata kuliah agar persyaratan diatas dipenuhi. 

e. Evaluasi akhir Program, dilakukan untuk menentukan 

selesainya semua program yang ditempuh.  Untuk dapat 

dinyatakan telah menyelesaikan program, setiap 

mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut: 

1).  Telah menyelesaikan seluruh beban studi 38 SKS; 
2).  Telah lulus Ujian Tesis (6 SKS); 
3).  Memperoleh total nilai akhir: IPK minimal 3,00; 
4). Telah memenuhi semua ketentuan administrasi 

akademik dan keuangan; 
5). Batas masa studi 6 (enam) semester yang di-

perkenankan, belum terlampaui. 
 

4). Akses Nilai Bagi Mahasiswa 

Untuk mendapatkan akses nilai dari hasil belajar maupun 

tugas mahasiswa, PPS-MM menyediakan beberapa cara, 

yakni : 

a. Mahasiswa dapat memperoleh langsung dari setiap 
dosen/asisten yang mengampu mata kuliah masing-
masing; 

b. Mahasiswa dapat melihat dari mading/papan pengumu-
man akademik, yang ditempel oleh Staf Akademik; 
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c. Mahasiswa dapat mengakses secara online dalam Sistem 
Informasi Akademik (SIAKAD) pada Website: uniki.ac.id 

 

5).  Penyusunan Tesis dan Ujian Tesis 

a. Penyusunan Tesis 

1. Merupakan kegiatan pada akhir masa studi wajib 

dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan 

selesinya program pada PPS-MM FEB UNIKI. 

2. Tesis yang disusun mahasiswa, sesuai dengan 

konsentrasi keilmuan yang diambilnya. 

3. Untuk keseragaman dan kemudahan mahasiswa 

menyusun tesis, setiap mahasiswa: a). diberikan buku 

“Pedoman Penulisan Tesis”, b). Didampingi oleh 2 

orang dosen pembimbing, c). Dilengkapi dengan Kartu 

konsultasi bimbingan, dan d). Buku/jurnal/Tesis 

referensi yang disediakan di perpustakaan PPS-MM. 
 

b. Seminar Proposal Tesis 

1. Seminar proposal usulan penelitian tesis adalah suatu 

forum diskusi terbuka yang bertujuan untuk 

mempresentasikan, dan menerima masukan-masukan 

pada usulan proposal uang diajukan mahasiswa. 

2. Pelaksanaan seminar di pimpin langsung oleh Ketua 

Dosen Pembimbing mahasiswa, dan dihadiri oleh 

anggota Dosen Pembimbing, dan dua orang Dosen 

Penelaah. 

3. Peserta seminar ini adalah para mahasiswa PPS-MM, 

yang diharapkan juga memberi masukan-masukan 

perbaikan, serta pertanyaan yang kritis tentang 

masalah dalam proposal yang diseminarkan. 
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4. Pemakalah proposal tesis, wajib memaparkannya 

dengan alat bantu multimedia yang disediakan PPS-

MM (LCD Projector dan Note-book Computer), dan 

dilengkapai dengan makalah ringkas dalam bentuk MS-

power point. 
 

c. Ujian Sidang Tesis 

1. Ujian Sidang Tesis, atau ujian tesis merupakan 

kegiatan akademik untuk menilai tesis, yang 

merupakan ujian tahap akhir untuk menentukan 

apakah mahasiswa dapat lulus pada PPS-MM FEB 

UNIKI. 

2. Ujian Tesis diadakan paling lambat pada akhir semester 

keempat dan dilaksanakan dalam forum tertutup yang 

dihadiri oleh panitia ujian tesis. 

3.  Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila :  

a) Tesis telah mendapat persetujuan dari Komisi atau 

Dosen Pembimbing Tesis, dan ujian tesis dipimpin 

oleh Dekan FEB UNIKI Bireuen.  

b) Telah lulus semua mata kuliah (38 SKS), telah lulus 

seminar proposal, dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) minimal 3,00.  

c) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris 

setara dengan skor TOFEL lebih besar atau sama 

dengan 400 dari lembaga atau pusat bahasa yang 

diakui oleh Program Pascasarjana.  

d) Telah mengikuti minimal 3 kali seminar nasional, 

baik yang dilaksanakan oleh FEB UNIKI maupun dari 

PT/PTS lain. 
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e) Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku 

pada Program Studi dan Institusi.  

f) Telah memuat artikel (intisari Tesis, atau 

merupakan buah pikiran yang diambil dari tesis) 

dipublikasi pada Jurnal yang ditunjuk oleh PPSMM 

FEB UNIKI 
 

6). Yudisium Kelulusan 

Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 

program studi dan lulus ujian sidang tesis, akan dinilai 

berdasarkan IPK seluruh beban studi dengan predikat atau 

yudisium kelulusan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.  Yudisium Kelulusan 

IPK Yudisium 

3,75 – 4,00 Cum Laude (Terpuji) 

3,50 – 3,74 Sangat Memuaskan 

3,00 – 3,49 Memuaskan 

Catatan: 

Apabila terdapat 1 nilai C+, maka yudisium kelulusan 

diturunkan satu tingkat, dari kondisi diatas (Tabel-3). 

 

7). Ijazah dan Transkrip 

a. Ijazah dan transkrip hanya diberikan kepada mahasiswa 

yang telah menyelesaikan seluruh program akademik dan 

adminis-trasi pada PPS-MM FEB UNIKI.  Ijazah merupakan 

satu-satunya tanda bukti kelulusan yang nilainya sama 

dengan ijzaha perguruan tinggi negeri/setaraf.   

b. Ijazah tersebut dikeluarkan oleh FEB UNIKI, sesuai dengan 

peraturan per-undang-udangan yang berlaku pada 



26 Panduan Akademik PPS-MM FEB UNIKI, 2020 

 

kementerian Ristek Dikti RI.  Ijazah ditandatangani oleh 

Ketua FEB UNIKI dan Ketua Pascasarjana. 

c. Transkrip adalah daftar nilai kumulatif selama menempuh 

pendidikan, yang merupakan lampiran ijazah yang 

dikeluarkan oleh FEB UNIKI.  Transkrip akademik memuat 

seluruh nilai mata kuliah, termasuk judul tesis yang 

diperoleh oleh seorang alumni PPS-MM FEB UNIKI, dan 

ditandatangani oleh Dekan FEB UNIKI. 

 

8). Gelar Akademik dan Wisuda 

a. Lulusan PPS-MM FEB UNIKI berhak menyandang gelar 

Magister Manajemen (disingkat M.M, sesuai dengan 

Permendikbud No. 154 tahun 2014). 

b. Gelar tersebut setara dengan gelar pada program 

pascasarjana lainnya setingkat S-2, yang diberikan pada 

saat mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang tesis, dan 

di-sahkan secara umum, setelah mahasiswa mengikuti 

wisuda. 

c. Wisuda dapat diikuti setelah mendapatkan surat 

keterangan lulus sementara dari Ketua PPS-MM FEB 

UNIKI, dan memenuhi semua persyaratan administrasi 

yang berlaku pada FEB UNIKI. 

d. Wisuda dilaksanakan bersama-sama dengan lulusan 

program studi yang ada di FEB UNIKI Bireuen. 
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V. SUMBER DAYA MANUSIA PPS-MM FEB UNIKI 

 

 Penanggung Jawab  :   Ketua Pembina (Dr.Amiruddin Idris, SE, M.Si) 

       Ketua Yayasan  (Hj. Nuryani Rachman, S.Pd) 

 Rektor UNIKI   :  Dr. Marwan, M.Pd 
 Dekan FEB UNIKI    :  Dr. M. Yusuf A. Samad, M.M 
 Ketua PPS MM   :  Dr. Zainuddin Iba, SE., M.M 
 Sekretaris PPS-MM   :  Kamaruddin, M.M. 
 Kasie Keuangan   :  Sri Yanna,  S.Kom 
 Kasie Pusikom   :  Husni Abda, A.Md 
 Kelompok Tim Dosen   :  Pengampu Mata Kuliah 
 

No Nama Dosen MK yang diampu 
1 Dr. Amiruddin Idris, SE, M.Si Budaya Organisasi & MSDM 

2 Prof. A. Hadi Arifin, SE, M.Si Pengantar Ilmu Ekonomi & 
Perenc. Manajemen 

3 Dr. Muzzakar A. Gani, M.Si Budaya Organisasi 

4 Dr. Zainuddin Iba, SE., M.M Pengantar Manajemen & MSDM 

5 Dr. M. Yusuf A. Samad, M.M MSDM  &  Perenc. Manajemen 

6 Dr. Ishak Hasan, SE., M.Si Kewirausahaan &  
Seminar Manajemen 

7 Dr. Amri ZA, SE., M.Si MSDM  &  Seminar Manajemen 

8 Prof. Dr. Afridar, SE., M.Si Manajemen Operasi & Manajerial 

9 Dr. Marwan, M.Pd Met. Penelitian & Statistik 

10 Dr. Mohd. Ilyas , SE., M.M  Man Strategik, perenc SDM 

11 Dr. Azhari, SE., M.Si, CA Kewirausahaan &  
Seminar Manajemen 

12 Dr. Endang Syahriani, SE, M.Si Statistika,  Manajemen Keuangan 

13 Dr. Muamar KhaddafiI, SE, N.Si, CA Manajemen Keuangan 

14 Dr. Fauzi, M.Kom.I Teori dan Perilaku Organisasi, & 
Budaya Organisasi 

15 Dr. Syahril Hasballah, SE, M.M Man Strategil & Man. Kinerja 

16 Dr. H. Raihan Iskandar, LC., M.M Perencanaan Manajemen &  
Budaya Organisasi 

17 Dr. Mariyudi, SE., M.M Manajemen Pemasaran 

18 Dr. H. Mohd. Haekal, SE., M.M Manajemen Pemasaran 

19 Dr. Halus Satriawan, M.P Statistika 

20 Dr. Silvi Listia Dewi, M.Pd Bahasa Inggris & Toefl. 
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VI.   BIAYA STUDI T.A. 2020/2021 

 

 Biaya Studi selama perkuliahan normal adalah : 

Komponen Biaya Pembayaran 

Pra-Pasca (Matrikulasi)   

1. Lulusan Ekonomi Rp. 1.000.000 Awal Diterima 

2. Lulusan Non Ekonomi Rp. 2.500.000 Awal Diterima 

Dana Pengembangan   

Semester-1 Rp. 1.000.000 Awal Sem-1 

Semester-2 Rp. 1.000.000 Awal Sem-2 

Dana SPP : Kelas Reguler Kelas Eksekutif 

Semester-1 Rp. 4.200.000 Rp. 4.500.000 

Semester-2 Rp. 4.200.000 Rp. 4.500.000 

Semester-3 Rp. 4.200.000 Rp. 4.500.000 

Semester-4 Rp. 2.600.000 Rp. 2.750.000 
Catatan: SPP per-semester : dapat dicicil 2 x 

Tesis : Biaya Pembayaran 

Seminar Proposal Tesis Rp. 1.000.000 Saat Daftar Seminar 

Ujian Sidang Tesis Rp. 3.500.000 Saat Daftar Sidang 

 

1). Biaya matrikulasi dibayarkan pada saat awal calon diterima sebagai 

mahasiswa, dan sebelum dimulai perkuliahan matrikulasi. 

2). Calon mahasiswa yang berasal dari lulusan S.1/D.IV Fak/Jur/PS 

Ekonomi, dikenakan 1 MK Matrikulasi dengan biaya Rp. 1.000.000,-  

Sedangkan calon dari lulusan Non-Ekonomi, dikenakan 3 MK 

Matrikulasi dengan total Biaya Rp. 2.500.000,- 

3). Semua cicilan awal SPP, dilaksanakan sebelum memasuki kuliah 

pada semester yang bersangkutan, dan cicilan berikutnya, sebelum 

ujian akhir semester (UAS).   

4). Jika mahasiswa melebih batas waktu 4 semester, maka dikenakan 

biaya her-registrasi semesterannya sejumlah : Rp.  500.000,-  
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VII.   LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

1. Surat Rekomendasi Koordinator Kopertis Wlayah-XIII Aceh 
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2. Surat Keputusan Kementerian Ristek Dikti 
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3. SuratKeputusan Menhumham RI 
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